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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 55.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 13.03.2017 

 
Zveřejněna  je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Rada města Horažďovice:  

1. schvaluje  zápis  a  bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z 54. schůze RM ze 
dne 27.02.2017 a 01.03.2017 

2. schvaluje dohodu o parcelaci rozvojové plochy B-N-40.1 v k. ú. Třebomyslice u Horažďovic mezi městem 
Horažďovice, ……………, ………………,…………. , ………………….., ……………, ……………….,  a 
……………… ………….. , ………………..  –  za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ, odbor  investic, 
rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti akce „Zámek Horažďovice – opravy vybraných částí 2017“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a Stavební společností H a T 
spol. s r.o., Komenského 373, Strakonice (zhotovitel) za nabídkovou cenu 1.027.036 Kč bez DPH 
(1.242.714 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje přesun 1.242.714 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy na akci „Zámek 
Horažďovice – opravy vybraných částí 2017“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č.1 

       – za  realizaci  usnesení  zodpovídá  MěÚ,  odbor  investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti restaurování portálu a erbů v zámku:  

a) přijímá nabídku společnosti NEGEBU s.r.o., Lhota 183, Plzeň, IČO: 64360733 (zhotovitel) na 
realizaci restaurování portálu s erbem Kinských, restaurování dvojice erbů z brány zámku a 
restaurování erbu nad vchodem do knihovny za celkovou nabídkovou cenu 281.600 Kč bez DPH 
(340.736 Kč vč. DPH) 

b) schvaluje přesun 340.736 Kč z nespecifikované neinvestiční rezervy na akci „Zámek Horažďovice 
– oprava vybraných částí 2017“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č.1 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

5. v záležitosti zpracování prováděcí projektové dokumentace k akci „Revitalizace sídliště Šumavská – Pod 
Vodojemem v Horažďovicích – etapa II. – IV.“: 

a) rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Ing. Oldřich Slováček, Pivovarská 1272,  Blatná za 
nabídkovou cenu 817.120 Kč bez DPH (988.715 Kč vč. DPH) za vypracování projektové 
dokumentace a jednotkovou cenu 550 Kč bez DPH /hod (665,50 Kč vč. DPH/hod) a 300 Kč bez 
DPH/cesta (363 Kč vč. DPH/cesta) za výkon autorského dozoru projektanta 

b) schvaluje příslušnou smlouvu o dílo 

c) ukládá výdaje na akci zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2018 případně do návrhu pravidel 
rozpočtového provizória na rok 2018 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

6. v záležitosti „Rozšíření infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání“: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice (objednatel) a Ing. arch. MgA Jiřím Bízou, 
Na usedlosti 387/21, Praha 4 (zhotovitel), jejímž předmětem je vypracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti za nabídkovou cenu 270.000 Kč 
(neplátce DPH) za vypracování projektové dokumentace a jednotkovou cenu 450 Kč/hod 
(neplátce DPH) a 1.200 Kč/cesta (neplátce DPH) za výkon autorského dozoru projektanta 
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b) schvaluje přesun 181.500 Kč z nespecifikované investiční rezervy, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 1 

c) ukládá výdaje na autorský dozor a dokumentaci k provádění stavby zahrnout do rozpočtu na rok 
2018 případně do návrhu rozpočtového provizória 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

7. v záležitosti „Adaptace části čp. 77, Horažďovice“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky předložené společně Ing. Janem Práškem, ul. 5. května 
670, Sušice, společností DUŠEK ENERGY, s.r.o., Kostelní ulice 67, Sušice, Františkem 
Kadaněm, Hlupín 40, Strakonice, Václavem Šímou, Československé armády 949, Sušice a 
Pavlem Hrbou, Žižkova 350, Horažďovice na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Adaptace části čp. 77, Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 171.000 Kč a 
výkonu autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 330 Kč/hod a 200 Kč/cestu a schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo 

b) schvaluje přesun 207.000 Kč z nespecifikované investiční rezervy, který bude zahrnut do 
rozpočtového opatření č. 1 

c) ukládá výdaje na autorský dozor zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2018 případně do návrhu 
pravidel rozpočtového provizória na rok 2018 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. bere na vědomí oznámení Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 9, Praha 8 o konání topografických prací 
pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017 ve správním obvodu rozšířené působnosti obce v období březen – 
duben 2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. z důvodu prováděné akce „Oprava silnice I/20 Tchořovice – Blatná“ v období od 03.04.2017 do 
30.06.2017 souhlasí s vedením objízdné trasy po zastavěném území města Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-0009652/1 mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín-Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., 
Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice (strana oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + 
DPH v zákonem stanovené sazbě  

11. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IE-12-0005369/1 k akci „Boubín, Obec 
– NN“ mezi městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (strana povinná) a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností 
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., Písecká 283, Strakonice (strana oprávněná) za jednorázovou 
náhradu ve výši 14.000 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města  

12. schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 168,75 m2  v přízemí domu čp. 148,  Husovo náměstí, 
Horažďovice  společnosti A – INVENT s.r.o., se sídlem Lipová 1000, Horažďovice  za účelem provozování 
kanceláře, showroomu a skladu s  platností  od 14.03.2017  na dobu  neurčitou  s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za  nájemné  ve výši 381 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě, schvaluje příslušnou 
nájemní smlouvu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

13. schvaluje pronájem bytu č. … (2+1), ………………. , Horažďovice ………… …………, …………… , 
……………. na dobu určitou s platností od 01.04.2017 do 31.12.2017 za nájemné 40,45 Kč/m2– za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

14. schvaluje pronájem bytu v DPS č. .. (0+1), ……………, Horažďovice ………….. ……………, …………., 
…………… na dobu neurčitou s platností od 01.04.2017 za nájemné 30,36 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

15. provádí rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se zvyšují příjmy o 19.730 Kč a zvyšují výdaje o 19.730 Kč 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
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16. doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2017 Plzeňskému kraji 
ve výši 161.040 Kč a schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v roce 2017 
Plzeňskému kraji ve výši 161.040 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

17. schvaluje dotaci Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Blatenská 314, Horažďovice, IČO: 
26360870  ve výši 50.000 Kč na zajištění provozu sociálních lůžek a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

18. odkládá rozhodnutí o dotaci Hospice svatého Lazara z.s. Sladkovského 2472/66a, Plzeň, IČO: 66361508 
na zdravotnický materiál a léky  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

19. schvaluje smlouvu o dílo o poskytování servisních služeb k programovému vybavení IS Orsoft se 
společností ORTEX spol. s r. o., IČO: 00529745, se sídlem Resslova 935/3, Hradec Králové na dobu 
neurčitou s účinností od 01.04.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

20. schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu 
Klatovy, z.s., IČO: 66364515, ve výši 2.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

21. schvaluje u ZŠ Komenského zařazení do finančního plánu pro rok 2017 nákup univerzálních šetřičů vody 
do výše 31.000 Kč s tím, že částka bude financována z rezervního fondu příspěvkové organizace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK   

22. v souvislosti s vyhlášením konkursu na místo ředitele/ředitelky Křesťanské mateřské školy Horažďovice, 
Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy: 

a) jmenuje konkursní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o 
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí v tomto složení: předseda -  Ing. Michael 
Forman - zástupce zřizovatele, členové: Ing. Hana Kalná - zástupce zřizovatele, Bc. Vladimíra 
Soukupová – zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Pavel Honzík – zástupce České 
školní inspekce,  Mgr. Alena Průchová - zástupce pedagogických pracovníků školy, Milena 
Handschuhová – odborník v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy (ředitelka MŠ 
Hradešice) 

b) pověřuje Bohuslavu Kodýdkovou, pracovnici odboru PPŠK, funkcí tajemnice konkursní komise 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

23. schvaluje konání akce Setkání skautů na Otavě ve dnech 07. – 09.04.2017 v centru a přilehlých ulicích, 
Panské zahradě a parku Ostrov s podmínkou, že aktivity v prostoru anglického parku budou naplánovány 
mimo plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za případné škody přebírá organizátor – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

24. v záležitosti pořádání koncertů: 

a) schvaluje bezúplatný pronájem sálu hotelu Prácheň  ZUŠ Horažďovice za účelem uspořádání 3 
koncertů konaných ve dnech 16.11., 06.12. a 19.12.2017 

b) schvaluje bezúplatný pronájem sálu hotelu Prácheň ZŠ Komenského za účelem uspořádání 3 
koncertů ve dnech 10.11., 12.12. a 17.12.2017 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

25. schvaluje bezplatný pronájem prostoru malého nádvoří zámku, jeho pravé podloubí a pravou polovinu 
velkého nádvoří zámku TJ Sport Horažďovice, Klubu přátel H50 pro účely startu a cíle pochodu 
„Horažďovická 50“ dne 26. a 27.05.2017 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK 

26. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč na provoz sociální služby odborného sociálního poradenství 
– Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a 
osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83,  Záboří u Blatné a schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

27. v provozních záležitostech organizační složky Technické služby:   
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a) schvaluje ve  smyslu  §  102 odstavec 2) písm. j)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů zvýšení počtu zaměstnanců organizační složky Technické služby – vzhled 
obcí a veřejná zeleň  v roce 2017 na dobu sezónních prací max. o 8 na dobu max. 9 měsíců s 
podmínkou, že bude na tyto zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu práce ČR  

b) souhlasí s uzavíráním maximálně 4 dohod mimo pracovní poměr v rozsahu max. 300 hodin 
každoročně vzhledem k navýšení rozsahu práce  a nemožnost  konat ji stálými zaměstnanci 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby a MěÚ, odbor kanceláře starosty 

28. schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2015 o tvorbě a způsobu čerpání sociálního fondu, která 
upravuje výši příspěvku na stravování ze sociálního fondu – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice 
MěÚ  

29. bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ týkající se  přijetí 7 stížností,  18  žádostí o informace  dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádné petice za rok 2016 – za realizaci usnesení 
zodpovídá tajemnice MěÚ  

30. neschvaluje záměr instalace kogenerační jednotky pro plynovou kotelnu Okružní 882, Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

31. v záležitosti pěstební a těžební činnosti pro městské lesy Horažďovice:  

a) schvaluje uzavření  rámcových  smluv pro Městské lesy Horažďovice – pěstební a těžební 
činnost, a to na období od 01.03.2017 do 31.12.2017 k zajištění povinností vlastníka lesa vůči 
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa 

 rámcová smlouva č. 1 mezi městem Horažďovice a Václavem Jelenem, Doubravice 62, IČO: 
65013140, DIČ: CZ7301011677- odhadovaná hodnota zakázky 50.000 Kč 

 rámcová smlouva č. 2 mezi městem Horažďovice a Václavem Malým, Kolinec 2, IČO: 
48350231 - odhadovaná hodnota zakázky 150. 000 Kč  

 rámcová smlouva č. 3  mezi městem Horažďovice a Janem Kláskem, Olšany 83, IČO: 
86906852, DIČ: CZ8103111995 - odhadovaná hodnota zakázky 150.000 Kč  

 rámcová smlouva č. 4 mezi městem Horažďovice a Jakubem Šedivým, Chlum 87, IČO: 
88658945 - odhadovaná hodnota zakázky 150.000 Kč 

 rámcová smlouva č. 5 mezi městem Horažďovice a Zdeňkem Hnojským, Jetenovice 47, IČO: 
68775393, DIČ: CZ601261679 - odhadovaná hodnota zakázky 150.000 Kč 

 rámcová smlouva č. 6 mezi městem Horažďovice a Stanislavem Škudrnou, Velké Hydčice 62, 
IČO: 72226595, DIČ: 134-501206143 - odhadovaná hodnota zakázky 150.000 Kč  

 rámcová smlouva č. 7 mezi městem Horažďovice a spol. Triumfa Energo s.r.o., Klatovská 
515/169, Plzeň, IČO: 64830209, DIČ: CZ64830209 - odhadovaná hodnota zakázky 300.000 
Kč 

 rámcová smlouva č. 8 mezi městem Horažďovice a Jiřím Janečkem, Jetenovice 31, IČO: 
72226374 - odhadovaná hodnota zakázky 120.000 Kč 

 rámcová smlouva č. 9 mezi městem Horažďovice a Josefem Šedivým, Chlum 87,  IČO: 
15766624 - odhadovaná hodnota zakázky 150.000 Kč  

 rámcová smlouva č. 10 mezi městem Horažďovice, a Štěpánem Jansou, 1.Máje 284, Bělčice, 
IČO: 73483061 -  odhadovaná hodnota zakázky 150.000 Kč 

b) pověřuje starostu města Ing. Michaela Formana k podpisu rámcových smluv 

c) na základě těchto smluv pověřuje k objednávání, kontrole dílčích plnění revírníka městských lesů  
Tomáše Němce 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

32. v záležitosti kácení zeleně: 
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a) bere na vědomí havarijní kácení 1 ks javoru v zahradě ZŠ Blatenská na parcele č. 841/1 v k.ú. 
Horažďovice  

b) schvaluje kácení 5 ks vrb u vodárny v parku Ostrov na parcele č. 716/2  v k.ú. Velké Hydčice 

c) schvaluje kácení 39 m2 trnek a šípků na Loretě na parcele č. 754/6 v k.ú. Horažďovice 

d) schvaluje kácení 2 skupinek thují u čp. 272 v Nábřežní ulici na parcele č. 2754/1 v k.ú. 
Horažďovice 

e) schvaluje kácení 5 ks jabloní, 2 ks švestek, 1 ks meruňky, 3 ks thují a 1 ks jalovce v ZŠ 
Blatenská na parcele 841/1 a 841/2 v k ú. Horažďovice 

f) schvaluje kácení 1 ks jeřábu a 7 ks thují v ZŠ Komenského na parcele č. 219/2 v k.ú. 
Horažďovice 

g) schvaluje kácení 5 ks svídy, 7 ks rybízů, 1 ks thuje, 3 ks ptačího zobu a 3 ks tavolníku v MŠ 
Loretská na parcele č. 178/2 v k. ú. Horažďovice 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby  

33. v záležitosti sečení travnatých ploch v částech obce Horažďovice: 

a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS - SDH Boubín 

b) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS - SDH Horažďovická Lhota 

c) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH Třebomyslice 

d) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a SH ČMS – SDH  Komušín 

e) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Horažďovice a TJ Sokol Veřechov 

– za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby 

34. schvaluje Souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků, pohledávek 
města Horažďovice za rok 2016 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

35. v záležitosti jednání RM schvaluje:  
   termíny jednání RM:   27.03.2017 ve 14:00 hod. 

      10.04.2017 ve 14:00 hod.  
    24.04.2017 ve 14:00 hod. 
         15.05.2017 ve 14:00 hod. 
    29.05.2017 ve 14:00 hod. 
    12.06.2017 ve 14:00 hod. 
 26.06.2017 ve 14:00 hod. 

 

 

             

 

  
            Ing. Michael Forman, v.r.         Ing. Hana Kalná, v.r.   

            starosta města                    místostarostka města   
 


